ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg
A. Algemene gegevens
Naam ANBI:

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Telefoonnummer :

020-4977303

RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382
Diaconie:

824104122

Website adres:

http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/

E-mail:

scriba.pkn.halfweg.zwanenburg@gmail.com

Adres:

Postbus 98

Postcode:

1160 AB

Plaats:

Zwanenburg

De Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse
Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde - versie mei 2018) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2
artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en
dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (kerkorde: ordinantie 2 artikel 1 lid 1).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit
rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën,
toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze
kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
Zie: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de
afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van
deze gemeente.
De samenstelling van het bestuur vindt u in ons beleidsplan:
zie http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/wp-content/uploads/2016/11/beleidsplan.pdf
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de
gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de
jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college,
door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 7).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt
de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar
arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische
en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt
naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen
en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als
enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland 2017 – 2020 - Dicht bij het hart- kunt u vinden via
deze link:

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Beleidsplan%20Dicht%20bij%20het%20hart%20(4).pdf

Op de website vindt u het beleidsplan van onze gemeente:
zie http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/wp-content/uploads/2016/11/beleidsplan.pdf

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie
predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers,
kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop
betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende
gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele
taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en
leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de
belangrijkste gegevens treft u aan in bijlage 1 en bijlage 2.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere
werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten
vinden plaats. In de kolom begroting in de bijlage 1 en bijlage 2 is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun
activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk
van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of
geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit
vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale
(kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de
predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen,
benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan
de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor
het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Bijlage 1 A: jaarrekening 2018 Kerkrentmeesters
Samenvatting baten en lasten jaarcijfers Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Toelichting Jaarrekening 2018 Kerkrentmeesters
De begroting 2018 gaf een verwacht tekort van €42.216, maar de jaarrekening geeft een
positief resultaat van €7.774. Hieronder geven wij daarover uitleg op de posten die belangrijk
zijn voor dit resultaat. Op hoofdlijn zijn dat het onderhoud van de gebouwen en het vertrek
van onze predikant.
Uitgaven 2018 lager t.o.v. de begroting 2018:
€27.639 minder i.v.m. uitgesteld onderhoud en uitbreiding orgel, in begroting 2019.*)
€16.684 minder voor pastoraat i.v.m. vertrek predikant, laatste kwartaal 2018 vacant
€. 1.076 minder voor overige posten uitgaven, waaronder vergoedingen
Inkomsten 2018 hoger t.o.v. begroting 2018:
€ 4.591 hogere inkomsten
Wij presenteren u een nieuwe vorm van de jaarrekening. Er is namelijk een nieuw
programma voor jaarrekeningen en begrotingen in gebruik genomen door de PKN, genaamd
FRIS. Het gebruik daarvan is verplicht i.v.m. de controle door de PKN (CCBB). Gevolg was
dat begrotingen en jaarrekeningen van eerdere jaren handmatig in dit programma moesten
worden gezet. Wij hebben ook geconstateerd dat dit programma de posten anders
samenvoegt en beperkingen heeft, waardoor deze jaarrekening niet één op één met eerdere
jaarrekeningen te vergelijken is. Deze omslag heeft veel tijd van ons gevraagd.
De jaarrekening 2018 is gecontroleerd door twee controleurs, de heren B.J.Groen en
G.J.Kamper, en in orde bevonden op basis van een controleverslag. De ondertekende
verklaring is gedateerd op 6-5-2019. De kerkenraad heeft de jaarrekening op 22-5-2019
voorlopig vastgesteld. Vanaf zondag 19-5-2019 t/m zaterdag 31-5-2019 kunt u als
gemeentelid reageren op de jaarrekening 2018. Een overzicht met deze toelichting wordt
aan u op zondag 19-5-2019 uitgereikt en op de gemeenteavond wordt de jaarrekening
toegelicht en kunt u daar vragen over stellen. Ook kunt u de volledige jaarrekening inzien op
afspraak, dat is in dit nieuwe programma alleen mogelijk bij de opstellers van de
jaarrekening, W.en S.Groothuis, telefoon 020-3585499. Bij geen gehoor kunt u ook via de
penningmeester of de voorzitter laten weten graag de jaarrekening in te willen zien, u wordt
dan teruggebeld voor een afspraak.

*) €14.326 wel uitgevoerd en betaald in 2018, maar deze kosten zijn in 2017 al geboekt als
vergunde opdracht en is in de balans als zodanig opgenomen.

22 mei 2019.
Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg.
College van kerkrentmeesters
Voorzitter, J.P.Mendrik

Bijlage 1 B: Begroting 2020 Kerkrentmeesters
Samenvatting baten en lasten begroting Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Toelichting begroting 2020
Uitgangspunten:
-

0,7 fte predikant (dienstverband kerkelijkwerker 0,5fte stopt bij indiensttreding predikant)
Pastorie bewoond door predikant (bij latere bewoning, verrekening huurderving met kosten
predikant versus kerkelijkwerker-kosten neutraal)
Werkelijke inkomsten en uitgaven t/m augustus 2019 vormen mede grondslag begroting

Vergelijking met de meerjarenraming:
De meerjarenraming is vorig jaar bekendgemaakt en met u besproken, de
opstelling was noodzakelijk voor eigen inzicht én de toestemming voor
beroeping van een 0,7 fte predikant. In de meerjarenraming is het verwachte
verloop van onze leden verwerkt. De opgestelde begroting 2020 geeft een
netto negatief resultaat €13.307, de meerjarenraming gaf een negatief
resultaat €7.192. Wij hopen met meer verhuur van ons gebouw de inkomsten
te verhogen. Wij rekenen erop dat u ons gebouw promoot.

Inhoudelijke verklaring inkomsten en uitgaven begroting 2020:
Het bruto negatief resultaat is €50.307, maar €37.000 daarvan staat in de begroting van 2019 en is
nog niet uitgegeven. Het betreft latere uitvoering van onderhoud en van vergoedingen aan de
nieuwe predikant. Hieronder verklaren wij de afwijkende posten.
Inkomsten in begroting 2020: (€2.111 minder dan meerjarenraming)
€2.458 minder opbrengsten onroerende zaken (minder verhuur)
Uitgaven in begroting 2020: (€4.004 meer dan meerjarenraming)
€29.331 meer kosten kerkelijke gebouwen (€27.000 doorgeschoven onderhoud, €2.331 extra
onderhoud pastorie en minder premieteruggave verzekering).
€11.861 meer kosten Pastoraat (€10.000 doorgeschoven vergoeding verhuis- en inrichtingskosten
predikant)
€3.575 meer Kosten kerkdiensten (betreft geen hogere koster maar een verschuiving in posten door
het nieuwe boekhoudprogramma FRIS) **)
€2.620 minder Salarissen en vergoedingen (verschuiving in posten boekhoudprogramma FRIS) **)
€1.265 minder Kosten beheer, administratie (verschuiving in posten boekhoudprogramma FRIS)**)
Namens het college van kerkrentmeester, Peter Mendrik, voorzitter
Protestantse gemeente te Halfweg–Zwanenburg

12-11-2019

Bijlage 2 A: jaarrekening 2018 Diaconie
Samenvatting baten en lasten jaarcijfers Diaconie Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Toelichting jaarrekening 2018 Diaconie

Toelichting bij de jaarrekening Diaconie 2018

Rentebaten en dividenden
Bijdragen levenden geld
Door te zenden collecten binnen- en
buitenland
Verplichtingen/bijdragen andere organen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten en bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk

Rentebaten van Rabo en SKG rekeningen en Oikocredit
Dit is de opbrengst van de collecten bestemd voor de diaconie
Het betreft hier collecten Kerk in Actie en bijdragen
Missionair Diaconaal Aandeel

Dit is het quotum dat wij jaarlijks afdragen aan de PKN
Dit betreft vnl abonnementen
Bankkosten van Rabo en SKG rekeningen
Dit omvat o.a. boeketten, kosten ouderenmiddagen,
het jaarlijkse reisje en bijbelse dagkalenders
Diaconaal werk overig regionaal, provinciaal, Giften binnen- en buitenland
landelijk en wereldwijd
Af te dragen collecten binnen- en
Het betreft hier collecten Kerk in Actie en bijdragen
buitenland
Missionair Diaconaal Aandeel

Bijlage 2 B: Begroting 2020 Diaconie
Samenvatting baten en lasten Begroting Diaconie Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Toelichting begroting 2020 Diaconie idem aan 2019

Toelichting bij de begroting Diaconie 2019

81 rentebaten en dividenden
83 bijdragen levenden geld
84 door te zenden collecten

45
47
48
50

verplichtingen/bijdragen andere organen
kosten beheer en administratie
rentelasten en bankkosten
diaconaal werk plaatselijk

Rentebaten van Rabo en SKG rekeningen
Dit is de opbrengst van alle collecten in kerkdiensten
Het betreft hier collecten t.b.v. Kerk in Actie en bijdragen
Missionair Diaconaal Aandeel

Dit is het quotum dat wij jaarlijks afdragen aan de PKN
Dit betreft vnl abonnementen
Bankkosten van Rabo en SKG rekeningen
Dit omvat o.a. boeketten, kosten ouderenmiddagen,
het jaarlijkse reisje en bijbelse dagkalenders
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk Door te zenden collecten oa NBG, Kerk in Actie binnenland
en giften binnenland
52 diaconaal werk wereldwijd
Door te zenden collecten oa Kerk in Actie buitenland
en giften buitenland

